
2017 INNOVA 2.7L
Technical Features SE SE+ LIMITED الميزات التقنية

Engine 2.7 L, 4 CYLINDER IN LINE, IN-LINE 16 VALVE DOHC, Dual VVT-i المحرك
Output (Hp/rpm) 164/5200 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة   
Torque Kg-m/rpm 25/4000 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة
Transmission 6-Speed Automatic ناقل الحركة
Front Suspension Double Wishbone التعليق األمامي
Rear Suspension 4-Link Type Suspension التعليق الخلفي
Tyres Size 205/65R16 215/55R17 حجم اإلطارات
Dimensions (mm) 4735 x 1830 x 1795 األبعاد )ملم (
Fuel Tank Capacity 65L سعة خزان الوقود
Doors 5 عدد األبواب
Seating Capacity 8 7 المقاعد
Interior Features الميزات الداخلية

Air Conditioning  Manual Auto Auto مكيف الهواء
Wireless Door Lock • • • دخول من دون مفتاح

Fabric Seats (Hi Grade) • • • مقاعد قماش

Glove Box Cooler • • • صندوق التبريد

Urethane Steering Wheel • مقود يوريثين  

Rear Seat 60:40 Tumble • • • المقعد الخلفي قابل للطي ومقسم بنسبة 60:40

Front Seats Seperate For 2 People • • • تقسيم المقاعد االمامية لشخصين

Steering Column Tilt • • • عمود المقود قابل لالمالة

Eco & Power Drive Modes • • • وضعيتان للقيادة الفائقة واالقتصادية

Center Door Lock • • • قفل مركزي

Cruise Control • • • مثبت سرعة

Chrome Door Handles • • • مقابض ابواب كروم

Back Seat Fold-Out Tables • • • طاوالت قابلة للطي في المقاعد الخلفية

Cargo Mat  • • سجادة االمتعة

Optitron Speedometer With 4.2" Color Tft Display  • •  TFT عداد قياس سرعة أوبتيترون مع شاشة ملونة 
مقاس 4.2”

Leather & Wood-Trimmed Steering Wheel  • • مقود جلد مطعم بالخشب

Second Row Captain Seats    • مقاعد منفصلة بمساند للذراعين

Front Illuminated Scuff Plates   • عتبات وقاية عند األبواب االمامية مع األناره
Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Audio AM/FM/CD/AUX/USB/Bluetooth •  راديو AM/FM/ مشغل أقراص CD/ مخرج صوت إضافي/ 
مقبس USB/ بلوتوث

7” Display Audio/ DVD/USB/AUX/Bluetooth • • /DVD نظام صوتي بشاشة عرض 7 - مشغل أقراص
مقبس USB/مخرج صوت إضافي/بلوتوث

Number of Speakers 6 6 6 عدد مكبرات الصوت
Steering Wheel Control for Audio/Telephone •               • (MID)               • (MID) أزرار تحكم على المقود
Exterior Features الميزات الخارجية

Front and Rear Fog Lamps • • • مصابيح ضباب امامية وخلفية

Halogen Headlamp • • • مصابيح هالوجين
Alloy Wheels 16” 16” عجالت ألمينيوم ”17
Door Mirrors Powered with Side Indicator • • • مرايا األبواب كهربائية مع مصابيح انعطاف

Rear Window Wiper • • • مساحة على الزجاج الخلفي

Roof Spoiler • • • جناح خلفي

Rear Window Deffoger • • • مزيل ضباب على الزجاج الخلفي

Cabin Ambient Lighting  • • إضاءة داخلية في المقصورة

Safety Features ميزات األمان والسالمة

Anti-Lock Brake System (ABS) + EBD • • • نظام مكابح مانع لالنغالق

Vehicle Stability Control + Hill Assist Control • • •  نظام التحكم بثبات المركبة و نظام المساعدة على التحكم 
عند صعود المنحدرات

Emergency Brake Signal • • • إشارة الكبح عند الطوارئ

Tire Inflation Pressure Warning • • • تحذير من تضخم ضغط الهواء باالطارات

Dual Front Airbags/Knee For Driver • • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة وعلى مستوى الركبة للسائق

Child Restraint System (Iso-Fix) • • • (ISO-FIX( نظام تثبيت مقعد الطفل

Rear View Camera • • كاميرا رؤية خلفية

Rear Center Parking Sensors • • حساسات توقف خلفية

Material Code TYIN06P27AP2RA17 TYIN06P27AP3RA17 TYIN06P27AP4RA17 رمز المركبة
Retail Sales Price 93,900 99,900 103,500 سعر التجزئة
Key: = Standard / * = Approved Local Accessory الرمز: = القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة
Please note: All information presented herein are based on data available at the 
time of creation (Augest 2017), and are subject to change without prior notice.

يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة وقت 
إعداد المستند )أغسطس 2017( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
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